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 AULA PRÁTICA DE PREPARAÇÃO PARA O LAB 4 

PERIFÉRICOS E INTERRUPÇÕES 
 

EXERCÍCIOS  

 

1. Escreva o código de um programa que lê caracteres a partir do teclado e escreve-os na janela de texto. 

 

2. Modifique a rotina anterior de forma a que, quando um símbolo decimal é escrito (i.e., valores de 0 a 9) este apareça: 

a. Nos LEDs. 

b. No display de sete segmentos. Sempre que lê um novo dígito, deverá deslocar os dígitos anteriores para a 

esquerda, de forma a que os 4 displays de sete segmentos apresentam os 4 últimos dígitos lidos. 

c. No LCD, o qual deverá apresentar a sequência dos últimos 16 dígitos. 

 

3. Escreva um programa (tendo como base o programa da alínea 1) que permite realizar uma contagem de tempo. A 

contagem deve ser feita quando o interruptor I0 estiver ativo, mostrando o tempo passado (em segundos) no display 

de sete segmentos. O botão B1 deve permitir somar 1 ao tempo decorrido. Os botões Up/Down devem permitir 

acelerar/reduzir a velocidade da contagem. 

 

TRABALHO DE CASA 

 

Este trabalho deve ser resolvido individualmente e o ficheiro de código deve ser submetido no Fénix até ao dia 16 de 

Novembro de 2020 às 23:59. Dado que as alíneas são cumulativas, basta entregar um único ficheiro (prog1.as, prog2.as 

ou prog3.as) correspondente à melhor versão que se encontra funcional. Para desenvolvimento e verificação do 

funcionamento correto do código deve utilizar o Ambiente de Desenvolvimento P4. Relembra-se que a versão submetida 

deve ser validada no simulador antes de submeter. 

▪  Escreva um programa que implementa um cronómetro, onde a base de contagem é 1s.  

a. [prog1.as] O cronómetro deverá iniciar em modo crescente, iniciando no valor 0. A contagem de tempo 

deverá aparecer no display de 7 segmentos. Mantenha a rotina de tratamento de interrupções o mais curta 

possível e realize toda a parte de atualização do display de sete segmentos no programa principal. 

b. [prog2.as] Altere o cronómetro de forma a que os botões B0 e B1 permitam alterar o modo de contagem. 

Assim, quando pressionar o botão B0 a contagem deverá entrar em modo decrescente; sempre que 

pressionar no botão B1 a contagem deverá passar a modo crescente. 

c. [prog3.as] Altere o cronómetro de forma a que a velocidade do cronómetro seja controlada pelo 

interruptor I0:  

● Interruptor I0 inativo – contagem normal;  

● Interruptor I0 ativo – contagem em intervalos de 0.5s. 

 

 


